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BRAZILO ESPERANTISTO_____________

B.
UNUIĜO KREAS FORTON

1906—Marto— «Suda Stelaro». Campi
nas—Stato São Paulo—Prez. In Tobias R.
Leite.

A Brazila Ligo Esperantista (Liga Espe
rantista Brazileira) cuja directoria é annual- 
mente eleita pelo Congresso tem por fim dirigir 
a propagandado Esperanto noBrazil e: 
tões de interesse geral, proceder a exames de
Esperanto, dar diplomas de professores, auxi
liar os grupos e representar em qualquer emer
gencia a opinião dos esperantistas brazileiros.

II ques-

Junio—Brazila Klubo «Esperanto».—
Avenida Rio Branco, 153, 2° andar, Rio de Ja
neiro.—Prez. Kolonelo Dr. Moreira Guima-
rães.—1! Sek.H. Motta Mendes.

Septembro—Esperanta Klubo—Aracajú 
—Ŝtato Sergipe—Prez. D-ro Alcibiades Cor
rêa Paes—1! Sek. Sebastião d’Albuquerque.

Sêde—Rio de Janeiro.

1908—Marto—G. E. de Bom Jardim.—
Cotisação annual. Cada grupo que adhe-

Ŝtato Rio—Prez. João Alfredo Desiderio Co
rir paga 10S000 por anno e elege um delegado, 
de preferencia residente no Rio de Janeiro.

bat. Pode o Grupo escolher mais de u delegado,
Julio— Norda Matena Stelo.— oyos pagando nessa hypothese 10$ cada um.

n. 41 B. Bele II Ŝtato Pará.—Prez. Anna Sa
rah de Mattos.

1910—Julio—Grupo Esperantista de
Juiz de Fora.—Juiz de Fora — Stato Minas

Qualquer pessoa póde isoladamente adhe- 
rir á Liga, pagando a annuidade de 5$. Não ha 
joia.

Geraes.—Prez. Paulino Bandeira.
Novembro—Esperantoa Grupo de Ba

hia— Stato Bahia.—Prez. Kolonelo Deraldo
Dias.

Deze II bro—Brazila Esperantista Klu
bo.—Quitanda 47. — Rio de Janeiro — Prez.
Giovanni Leoni—1? Sek. Rinaldo de Souza.

1911 -Januaro.—Societo Esperantista 
Doktoro Baena.—Belem. Ŝtato Pará—Prez.
Dr. João Pedro de Figueiredo.

Aŭgusto—Samideaninaro.— Aracajú— 
Ŝtato Sergipe.—Prez-F.ino Sylvia de Oliveira 
Ribeiro.—Ia Sek. Norma Reis.

Vantagens. Os grupos que adherirem á 
Liga gozarão das seguintes vantagens :

a) Recebem gratuitamente o «Brazila Es
perantisto» e para os socios com abatimento de 
20 °/0 do preço da assignatura annual ;

b) Por intermedio dos seus delegados são 
informados das decisões da Directoria da Liga 
na quaes tomam parte;

c) Gozam de abatimento nas edições da 
Liga e nas encommendas que por meio delia 
fizerem de quaesquer obras esperantistas ;

d) Recebem da Liga todo o auxilio que 
esta lhes puder prestar, em beneficio da propa
ganda e diffusão do Esperanto ;

e) Podem publicar no orgão official da 
Liga informações mensaes sobre o movimento 
esperantista local.

1912—Marto.— Ortologa Universitata
Rondo.—Bahia—Prez. Dr. Magnus Sondahl.

Aŭgusto—Virina Klubo.—Strato Gene
ral Severiano, 170—Rio de Janeiro.—Prez. 
S-ino Maria Chalréo.—1? Sek. F-ino Julia Fer

Nota,—A Liga não interveni em assumptos 
referentes á vida interna dos grupos filiados, po
dendo estes agir livremente de accordo com os fins 
para que foram creados.

nandes.

Das vantagens f, d e e gozam também as 
pessoas que adherirem isoladamente á Liga, 
as quaes recebem o «Brazila Esperantista».

As pessoas que desejarem adherir á Liga 
devem dirigir-se ao Sr. E. Felix Tribouillet, 
thesoureiro. Avenida Rio Branco 153, 2o andar.
O remettente receberá o cartão de embro da

Ni publikigas nur la nomojn de 1’grupoj 
kiuj aliĝis al Brazila Ligo Esperantista 
aŭ helpis Brazilan Esperantiston.

Liga.
Quanto á adhesão dos grupos e demais in

formações, dirigir-se ao Sr. J. B. Mello e 
Sojza, Io Secretario.
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La brazilaj geesperantistoj ne forgesis 
inde festi la naskiĝtagan datrevenon de Dro. 
Zamenhof, okazintan la; 15an de decembro lasta. 

La festo konsis
tis el granda tag
manĝo ĉe Rotisserie 
Sportman, koncerto 
kaj parolado ĉe 
Asocio de Komerc
oficistoj kaj eks
pozicio de esperan
tujoj, ,aranĝita en 
la luksa enirejo de 
tiu Asocio.

La tagmanĝo 
okazis la llnn ma
tene. Longa tablo 
meze de 1’ĉefa salo
no de Rotisserie 4 J X 
Sportman estis be
lege ornamita per . 
floroj kaj standar
de toj esperantaj. 
Ĉirkaŭ kvardek per
sonoj partoprenis, 
kaj ili estis ĉiam 
en la plej agrabla 
ĝojo, kiel ja ĉiam 
okazas dum niaj 
esperantistaj kun
venoj.

Du kaŭzoj, tamen'? 
entuziasmon kaj ĝojon—unue, ĉar oni festis la 
naskiĝtagan datrevenon de nia karega majstro: 
due, ĉar je la unua fojo ĉeestis esperantistan 
kunvenon la plej klera el la brazilaj latinistoj, 
Dro. Fortunato Duarte, eksprofesoro de l’Ler- 
nejo Pedro II.

• t

ii

pligrandigis tiam la

Dum la tagmanĝo Dro. Nuno Baena legis 
la raporton kiun li verkis, pri la antaŭa kun
sido. Tiu raporto multe interesis ĉiujn pro 

la amuziga stilo de 
l’verkinto, kies 
spritaĵoj ofte rid
igis la aŭskultin- 
toj n.

Poste oni elektis 
Sron Hernani Men
des por fari la ra
porton de l’okaz- 
anta kunmanĝo.

Sro .Mello e Souza 
en mallonga toasto 
salutis Dron Fortu
nato Duarte, sian 
eksprofesoron, kiu, 
dankante la salu
ton, konfesis ke, 
kvankam estante 
profesoro de latina 
lingvo, li varme, 
entuziasme aprobas 
la ideon de lingvo 
internacia, kaj di
ris ke tiu lingvo 
ne povas esti alia 
ol Esperanto, la 
glora postmorta fi
lo de 1’latina lin
gvo.

La parolado de Dro. Fortunato Duarte 
enhavis notindajn esprimojn kaj ideojn pri nia 
kara lingvo kaj pri Dro. Zamenhof, kies saĝ
econ la klera latinisto brazila fervore laŭdis- 

Paroladis ankaŭ Dro. Venancio da Silva, 
kiu per belegaj frazoj elmontris la ĝojon kiun 
ĉiuj sentis pro la ĉeesto de Dro. Duarte, Je
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1’nomo de 1’esperantistoj li dankis la respektin
dan profesoron pro la altvalora helpo kiun li 
alportis al nia afero akceptante la inviton de 
Brazila Ligo kaj partoprenante en esperantista 
kunveno.

Sro. Hernani Mendes faris la lastan hono
ran. toaston, salutante nian karan majstron, 
Dron Zamenhof.

H

La 2an vespere, ĉe la belega salono de 
1’Asocio de Komercoficistoj, komenciĝis la 
koncerto, ĉeestante multaj distingindaj fami
lioj kaj geesperantistoj.

La programo, lerte organizita de S-roj 
ing° Arruda Beltrão kaj Querino de Oliveira, 
tre plaĉis al ĉiuj.

La ĉarmaj knabinetoj Edith Lorena kaj 
Maria Vaz Milone (10 jara) tre bone ludis res
pektive fortpianon kaj violonon kaj sukcesis 
entuziasmigi la aŭdantaron.

F-ino Marietta de Amorim Bezerra ka 
S-ino Lydia Salgado majstre kantis belajj 
kantojn, kiuj meritis longajn aplaŭdadojn.

Dum la koncerto, la ĉarma knabineto Òttilia 
Hack eldiris la jenan versaĵon:

Kara Majstro! Se vi povus 
Vidi mian gajan koron, 
Certe nun en ĝi vi trovus 
Ĝojon, amon kaj fervoron.

Ĉar hodiaŭ ni festigas 
La naskiĝan tagon vian;
Dato kiu tre ĝojigas
Nian rondon familian.

Ciuj ni tre varme festas 
Kiel tuta kolegaro;
Via glora verko estas 
Pacigilo de 1’ho maro.

Saluto al
Al vi, ho majstro, kiu novan forton 
Alportis glore al la paco vera,
Mi volas diri nun salutan vorton

Kun goj’ sincera.

Sed mi mem mian koron ne komprenas... 
ĉar en la brusto forte batas ĝi.
Vi, kara majstro, certe ĝin divenas.

Gloron al vi.

Plejgrandan sukceson atingis Sro. Eus- 
torgio Wanderley, la tre konata muzikisto kaj 
pentristo, deklamante sian interesan monolo
gon «O Gago», al kiu li aldonis versojn pri 
Esperanto.

Dro. Alvaro Berford, la klera 2a sekretario 
de Societo de Geografio, faris tiam paroladon 
pri «Zamenhof kaj lia kreitaĵo», parolado kiu 
multe plaĉis al ĉiuj pro sia enhavo kaj bonsti- 
leco. Longa aplaŭdado aŭdigis, kiam dro, Ber
ford diris la lastajn vortojn.

La bela festo finiĝis per la himno «Espe
ro», kantita de ĉiuj ĉeestantaj geesperantistoj.

Milita muzikistaro ludis, dum la koncerto, 
kelke da belaj marŝoj.

LA EKSPOZICIO ĉe la belega enirejo de 
1’palaco kie havas sian sidejon la grava Asocio 
de Komercofistoj, oni aranĝis grandan ekspozi
cion da esperantaĵoj, t.e, revuoj, ĵurnaloj, 
poŝtkartoj, afiŝoj, broŝuroj, fotografaĵoj kaj 
aliaj propagandaj kuriozaĵoj pri Esperanto.

La tre taŭga loko de l’ekspozicio, ĝuste je 
la plej bela kaj komerca parto de nia ĉefurbo, 
allogis multegon da vizitantoj, kun notindaj 
rezultatoj por nia propaganda.

La gazetaro de Rio tre favore, kiel ĉiam, 
raportis pri nia festo. Ciuj ĵurnaloj aperigis 
detalajn sciigojn, kun esprimoj de simpatio 
al nia afero. «Jornal do Brazil» kaj «O Impar
cial» publikigis portreton de dro. Zamenhof.

M. S.

Vin saluti mi deziras;
Tio estas ja necese;
Kelkajn vortojn nur mi diras, 
Sed tre ĝoje, tre karese:

VIVU ZAMENHOF!...

Dro. Nuno Baena deklamis kun granda 
lerteco, la monologon «Miaj nigraj pantalo
noj», kiu multe amuzigis la ĉeestantojn: kaj 
la beleta infano Mercedes Rego ankaŭ salu
tante Dron Zamenhof diris la poemeton:

Brazila Ligo Esperantista
Adlierirnin á Brazila Ligo Esperantista no corrente 

anno o Brazila Esperantista Klubo e mais as seguintes 
pessôas: Ismael Gomes Braga, de Teixeiras, Minas Ge
raes; Dr. Carlos Augusto Bueno Ormerão, do Rio de Ja
neiro; José Pedro Franze F-ino Anton inba Baroni, de Pe
lotas, Rio Grande do Sui; llegnaldo Kieling Germany, de 
Cruz Alta, Rio Grande do Sui; Dr. Arthur N. Gomes 
Pereira da Silva, de Aquidauana. Matto Grosso.

Pedimos aos Srs. socios da Brazila Ligo que enviem 
suas quotas referentes ao corrente anno ao thesoureiro, 
Sr. E. Felix Tribouillet, Av. Rio Branco, 153, 2° andar, 
Rio de Janeiro.

Receberam o diploma de “profesoro aprobita” os 
seguintes esperantistas : Senhor ita Julieta Mello e Souza, de 
S. Paulo, e Sr. Paulino Santiago, de Alagôas.
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Pedimos aos esperantistas isolados e aos Srs. secre
tários dos grupos que nos enviem sempre noticias sobre 
o movimento e propaganda nas suas cidades para que as 
possamos publicar na nossa “Kroniko”, e bem assim um 
exemplar do jornal local que publicar artigos e informa
ções sobre o Esperanto.

■ è * > •

IX Congresso Internacional 
de Esperanto

Na ultima semana de Agosto do corrente anno terá 
logar em Berne, na Suissa, o 9o Congresso Internacional 
de Esperanto.

A cidade escolhida para séde desse certamen era Ge
nova; verificaudo-se porem, que varias difficuldades vi
ríam embaraçar a realisação do congresso, a “Konstanta 
Komitato” resolveu transferil-o para a bella capital da 
confederação Helvetica.

Incumbiram-se de organizar os festejos a “Svisa Es
peranta Societo” e o “E. Grupode Berne”, tendo como or
gani official o “Esperanto”.

Berne está maravilli,osani ente localisada para séde da 
grande reunião internacional dos esperantistas. Suas bel
lezas naturaes. o caracter generoso do povo que a habita, 
e o facto de ser a Suissa o paiz predi lee to dos tourist.es, 
tudo. em uma pala vra, concorre para que o congresso al
cance brilhante exito.

/<nniver5arÍQ natalieio do 
^r. Zamenhof

■

n commemoração de hoje.
n Os esperantistas, já em numero considerável disse

minados pelo mundo, festejam hoje o anirversario do dr. 
Zamenhof, o autor da lingua internacional.

A personalidade desse modesto philosopho era até bem 
pouco tempo quasi desconhecida. O novo idioma auxiliar 
que, apezar do fracasso do “volapuk” do “spokil”, do “sol- 
resol” e centenas de outro?. pretende ext.inguir as conse
quências da torre de Barbei, surgiu obscuramente, ha 
vinte e seis annos, ignorando-se por muito tempo quem 
fosse o seu autor, visto como as primeiras obras eram sub- 
scriptas por um simples psetidónymo.

A despeito dos mil embaraços e opposições, luetando 
semeapitaese sem o armio official dos governos, o espe
ranto foi progredindo. Tornou-se então necessario conhe
cer o autor do idioma. E O dr. Zamenhof foi obrigado a 
sair da obscuridade em que voluntariamente se conser
vava, receoso de que sua nacionalidade e suas crenças 
religiosas compromettessem a empresa a que dedicára toda 
a sua vida.

As festas com que os esperantistas commemoram o an- 
niversario de Zamenhof, censtituem uma compensação 
certamente merecida por quem, com tal desinteresse, afas
tou de si todas as honras a que, por seu genio e sua obra*  
fazia jus.

(Z)’ “0 ImpafciaV’ de 15 de Dezembro)

komitato
f

La L. K., akceptis novan regularon per 16 voĉoj kon-, 
traŭ 4. Jen la ĉafaj punktoj de tiu regularo :

1. La Lingvokomitatanoj ne plu estas ĉiamaj, sed 
estas submetotaj al nova baloto ĉiun naŭan jaron ;

2. La kandidatoj al la Lingva Komitato devos esti 
prezentataj de esperantistaj Societoj, de Lingvaj komita
tanoj aŭ de aliaj Esperantistaj Institucioj;

3. La anoj de la Lingva Komitato formas naciajn 
subkomitatojn, kies tasko estas helpi la propagandajn 
societojn por la organizo de la ekzameno kaj diplomoj, 
sepion la esperantajn verkojn aperanta jn en lu lando kaj 

raporti pri ili. Tiuj naciaj Komitatoj anstataŭos, kun pT 
preciza kaj pli lai ĝ i tasko, la studkomisiojn pri ĉiulanda 
esperanta verkaro, kiujn oni fondis post la Kongreso’ de 
Barcelono.

S-roj Baruel, Geyer kaj G. Stroele estas elektitaj 
L. K-anoj respektive per 33, 41, kaj 29 vicoj el 55 vcĉdo
nintoj.

La L. K., konsistas nun el 145 membroj, nome 27 por 
angla lmgvo, 4 bohema, 1 dana. 2 finna, 3 flandra. 41 fran
ca, 16 germana, 11 hispana, 3 holanda, 4 hungara, 1 islan
da, 6 itala, 3 kataluna, 6 pola, 6 portugala, 1 rumana 8 
rusa, 2 sveda.

(El “Esperanto").

-----------------------------------------------------------------------------

P arkurbo-Esperanto

Ni ricevis la jenan leteron:
La 23-an de Januaro 1913.

Tre estimata sinjoro Redaktoro!
Por pli efike propagandi Esperanton kaj doni al novaj 

esperantistoj eblecon praktikadi en nia lingvo, ni fondas 
Esperantan Bibliotekon, el kiu povos preni librojn por 
legado estontaj loĝantoj kaj vizitantoj de Parkurbo kaj 
gelernantoj de Esper. kursoj.

Pro tio ni turnas nin al ĉiuj niaj gesamideanoj kun la 
peto: helpi laŭeble nian sendube tre utilan entreprenon, 
oferante Esperantajn librojn, aŭ monon por aĉeto de ne
cesaj libroj.

Kaj al vi, estimata sinjoro, ni turnas nin kun speciala 
peto: presi en via ĵurnalo almenaŭ malgrandan noton 
pri tiu ĉi afero kaj, se estas eble, sendadi por la Biblio
teko po du ekzempleroj de via ĵurnalo senpage; tio multe 
helpos al kompletigo de la Biblioteko kaj samtempe tre 
bone reklamigos viau ĵurnalon.

La Biblioteko komencos funkcii de la 15-a de Fe
bruaro.

(ĵiujn oferojn ni petas sendi laŭ uia adreso al la Sekre, 
tario de la Propaganda Ligo s-ro. V. N. D e v j a t n i n.

Atendante vian baldaŭ *u  favoran respondon kaj an- 
taŭdankante vin por ĉio, kion vi bonvolos fari, ni pre
zentas al vi nian koran samideanan saluton.

Altestime: Propaganda Ligo Parkurbo-Esperanto.

TRIOLETO
• < •

La unuan fojon mi vidis vin, 
Ne la plej feliĉa mi sentis min. 
Donjo, arde mi vin adoris tuj 
La unuan fojon mi vidis vin;
Sed adoro tia, en via kor’,
Veran amon al mi elvekis, flor’:
La unuan fojon mi vidis vin,
Ne la plej feliĉa mi sentis min.

La Forgesite.

tourist.es
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PARIZTNA
(Lord Byron}

El la angla poezio esperantigis

D RO VENANCIO DA SILVA
4

Estas granda maljusteco kondamni la babilegadon 
de la virinoj : konsideru ke sen ĝi, la infanoj neniam 
lernus paroli.

La mondoj sin movadas en la oceano grandega de 
Vetero,;kiel la balenoj naĝadas tra la vastaj maroj de 
la tero.

xv
La sonoriloj de la monahejoj malcpje kaj 

malrapide sonoras, balancigante en la malhela 
kvarangula turo, kun profundaj sonoj, kiuj fu
nebre vundas la koron ! Atentu ! Oni ekkantas 
la himnon, la kanton por la mortintoj, aŭ por 
la vivantoj, kiuj estas baldaŭ mortontaj ! Por 
la animo de ia foriganta ekzistaĵo, la morta 
himno resonas, la konkavaj sonoriloj sonoras. 
Li proksimigas al la templimo de la vivo, ge
nufleksante antaŭ la genuoj de monaho. Mal
ĝoja aŭdado, kompatinda spektaklo estis vidi 
lin genufleksintan antaŭ la ŝtipo, sur la nuda, 
malvarma tero, cirkaŭitan de la gvardioj, kies 
estro, kun la brako, nuda, ekzamenas ca la ’ . t f ■ • •♦ t * i • f ’ • -
tranĉrando estas akra kaj firma, por ke la bato 
estu rapida kaj certa. Dume, la popolamaso 
kunvenas en silenta rondo, por vidi la ekzekut- 
igon de la filo kondamnita de la patro.

.t ,
.’ f r « • *

* .êXVI

Estas proksimume la carma horo antaŭ la 
subiro de la somera suno. Lumigante tiun mal
ĝojan tagon kaj mokante je gi kun la plej fir
maj radioj, la suno brilis sur la kondamnita 
kapo de Hugo, kiam lastafoje li, konfesante 
sin al monaĥo, plorante sian fatalon, pentofar
ante, kurbigis por aŭdi la vortojn. La alta 
suno brilis sur la bukloj de liaj kaŝtanaj ha
roj, frizitaj laŭlonge de la nuda kolo ; sed pli 
brila ankoraŭ estis la radio ĵetita sur la haki
lon rebrilantan apud li kun klara kaj funebra 
relumo. Ho ! maldolĉa horo de 1’foriro ! Fc la 
sensentaj restis glaciigitaj pro timo. Kvankam 
lakrimo estis grandega, kaj la letp justa, ta
men ili tremis antaŭ la spektaklo.

MAKSIMOJ KAJ PRIPENSOJ
4.

(De Markizo de Marica)
* 1 \ 7 .<1 - 7 • *.  X t 4 * J Iv. 4 J * >

• .' 5 *

4 * *

Ni ne estas ĉiam tio kion ni volas, sed tio kion la 
cirkonstancoj nin permesas esti.

* i - » | . * ’ : * > i A > r i . S •

La amo, kiel la infanoj, komencas per ludoj, kaj 
.Ci ĝas per ploroj.

Kiu ne venĝas, estas ĉiam la plej bone veniĝta.

Estas multaj parolistoj, kinj havas pli bonajn pul
mojn ol cerbon.

Kiam mi estis juna, mi admiris la homojn; nun*  
maljunulo, mi nur admiras Dion.

La verda tero ornamita per floroj, kaj la blua ĉielo 
brileganta je steloj, ambaŭ konsente anoncas kaj pro
klamas la gloron, grandanimecon kaj majestecon de 
ilia ĉiopova kreinto.

Pri la homaj opinioj, la stomako havas tre povan 
influon.

La avaruloj ne povas fari testamenton, ili ektremas 
antaŭ la dirotaj vortojMi donas...

La laŭdo plaĉas, ĉar ĝi distingas.

Defendante niajn amikojn, ni pravigas nian amik
econ.

Ne seiĉn la fel:ĉon, kie la virto ne havas kulton.
• • • ———•

Pri religio kaj patrolando, ĉiam al ni gajnas ke la 
nia estas la plej bona el ĉiuj. *

La estonteco estas kiel^ la blanka papero, sur’l^u 
oui povas skribi aŭ desegni ĉion, kion ni volos.

Esperantigis
A. CAETANO COUTINHO.

LA RUĜGORĜO

f»

Kiam Jesuo, portante sian krucon, alpa ĝis al Kalva
rio, ĉiuj, kiuj estis vivintaj je lia parolo, forkuris. Nur 
unu birdeto, al kiu je la tago de la sankta vesperman
ĝo li ĵetis kelke da panpecetoj, sekvis la viktimon kaj la 
ekzekutistojn. El la amikoj de la Filo de la Homo, ĝi es
tis la nura, kiu ĉeestis la kompatigan Golgotan dramon.

Kiam Jesuo sentis, ke lia liberiĝo alproksmiĝas, 
mallevis la okulojn sur arbetaron, ĉe kiu la birdo svingis 
siajn flugilojn, kaj diris al ĝi: “Vi estas benita, vi, kiu 
ne forlasas tiun, kiun lia propra Patro forlasas”. E

Tiam, fluginte sur la kapon de la mortanta Kruc
umito, la rnĝgoiĝo elprenis doruon el lia sangoplena kro
no, kaj forportis ĝin eu sia beko.

Ka j guto da sango, kiu elfi uetis el la sankta relikvo, 
rulis laŭlonge de 1’brusto de la birdo kaj ĝin beligis per 
la plej glora el ĉiuj postsignoj.

Elfrancigis
Sebastião de Albuquerque./ C X • à
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Marboda'Aleo en Botafogo, unu el la plej belaj ĉirkaŭaĵoj de nia ĉefurbo

Brazila Gazetaro

Brazilaj gazetoj kaj revuoj, kiuj dum la 
monatoj Novembro, Decembro kaj Januaro 
lastaj aperigis artikolojn kaji informojn lpri 
Esperanto :

Ceará—Jornal da Manhã, el Fortaleza.

Alagôas—O Mercurio, el Maceió.

Sergipe—O Estado de Sergipe, Diario da 
ManhÃ kaj Correto de Aracajú, el Aracajú.’ * •

Bahia—A Bandeira, el Bahia ; Cori eio de 
Alagoinhas kaj A Nuvem, el Alagoinhas.

Ŝtato Rio—Gazeta de Cordeiro, el Cor
deiro kaj O Ribeironense, el S. José do Ri
beirão.

Rio de Janeiro—A Noite, O Paiz, Gazeta 
de Noticias, O Imparcial, Correio da Manhã, 
Jornal do Brazil, A Epocha, A Imprensa, A Tii- 
buna, Jornal do Commercio, Ü Reformador, 0 
Cosmopolita, 0 Jornal Baptista, A União Social, 

Revista das Revistas, O Fon-Fon, Gazeta Sub
urbana, A Voz do Typographo, Canaan, Moci
dade, A Lanterna kaj Revista da Semana.

S. C ath arina—ODia kaj Folha do Com
mercio, el Florianopolis.

Rio^Grande do Sul—0 Brazil Philatelico, 
el Cachoeira.

Minas Geraes—Minas Espirita, el Juiz de 
Fóra.

Nota—Pedimos aos Srs. esperantistas que 
nos remettam um exemplar dos jornaes locaes 
que publicarem artigos ou informações sobre o 
Esperanto.

Komuniko de “Danubo”

Okaze de la bulgara-turka milito, la bulgara reda
kcio, estante okupata, ĉesigas por nedifinita tempo la 
aperadon de “Danubo’. La abonintoj estos rekompensataj 
post la finiĝo de la milito.—“La redakcio de DANUBO”-
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KRONIKO
Parà.—Laŭ telegramo publikigita de la 

ĵurnaloj en Rio de Janeiro, oni rekomencas en 
Belem la esperantan propagandon tie iniciatitan 
de d-ro Nuno Baena.

Ceará.—Per Jornal da Manhã S-roj Mo
acyr Caminha kaj Democrito Rocha invitis 
ĉiujn esperantistojn de Fortaleza por kun
veno, kie oni pritraktus la propagandon de Es
peranto en tiu ŝtato. La invito ne estis va
na. La kunveno okazis kaj la rezultatoj estis 
bonegaj. La 1 de an Decembro fondigis «Espe
ranta Klubo Cearense», kies estraro estas la 
jena: Prez. Moacyr Caminha, Vicprez. Flos- 
culo Barreto, 1? Sek. Democrito Rocha, 2‘? Sek. 
Eurico Pinto, Kas. D-ro. Galdino Gondim, 
kaj Bibliot. Francisco Gonzaga.Laŭ la regula
ro, tiu klubo aliĝos al Brazila Ligo kaj ĝiaj 
anoj devas aboni al Brazila Esperantisto. Pro 
tiuj decidoj ni kore dankas al la ĵus fondita 
klubo, kies sidejo estas ĉe «Collegio Noguei
ra». Oni malfermis kursojn bone vizitatajn kaj 
la ĵurnaloj publikigas informojn pri nia mova
do. En unu el ili ni legis, ke baldaŭ tondigos 
virina klubo, dank’al klopodoj de l’distinginda 
F-ino Hilda Saboya. Ke tio efektiviĝu, estas

Ricevis la diplomon de «profe-

virina klubo, dank’al klopodoj de l’distinginda 

nia deziro !
Alagoas.

soro aprobita» S-ro.Paulino Santiago, fondinto 
kaj sekretario de l’grupo Verdstelanoj.

Sergipe.—La tuta gazetaro en Aracajŭ 
longe pritraktis pri la naskiĝotago de d-ro Za
menhof.

—F-ino Sylvia de Oliveira Ribeiro, kiu 
jam estas profesorino aprobita, ĵus fariĝis di
rektorino de bona edukejo, kie ŝi certe instruos 
siajn lernantinojn pri Esperanto.

—De nia fervorega samideano d-ro Alci- 
biades Corrêa Paes, ni ricevis longan leteron, 
el kiu ni elĉerpas la jenon :

«En Laranjeiras mi vere emociiĝis pro la 
surprizo, kiun al mi preparis F-ino Cecilia Cur
vello. La ekzamenoj de Esperanto (kiun nia 
samideanino komencis instrui en Septembro) 
komenciĝis per la balega kimno En nia lando, 
kiun ni ŝuldas al via lernolibro, kaj finiĝis per 
la sama himno, majstre kantita. Poste la ler
nantinoj deklamis poeziojn. En la salono, in
ter floroj, montriĝis la portreto de nia Majstro. 
Mi vere entuziasmigis. Jen la nomoj de la 
gelernantoj, kiuj sukcese trapasis la ekzame
non :—Maria Ribeiro de Góes, Elvira Barboza, 
Antonietta Curvello, Davina Ribeiro de Góes, 

Fidelina Santos, Zitta Santos, Alzira Passos, 
Arlinda Rodrigues kaj José Telles. Post la ek
zamenoj, la profesorino fiksis sur la bruston de 
ĉiu el la sukcesintoj breĉon kun la simbola ste
lo de Esperanto.

«Ankaŭ en Aracajŭ Esperanto estis ins
truita en du Lernejoj duagradaj : Collegio Sa
lesiano kaj Gremio Escolar. En Collegio Salesiano 
du lernintoj plene sukcesis en la ekzameno : 
Carlos Vieira Sobral kaj Albano Meilo Prado. 
Pri la rezultato.de la ekzamenoj en Gremio Es
colar, mi sendos al vi ĵurnalon.»

Tiun belan rezultaton de la propagando 
en Sergipe tre ĝojigas nin kaj ni sendas al tiuj 
novaj samideanoj niajn korajn gratulojn.

F-ino Cecilia Curvello kies dediĉo al nia 
afero estas vere admirinda,estas fratino de unu 
el la ĉefaj redaktoroj de 1’grava ĵurnalo de Rio 
de Janeiro O Paiz, kiu de longe estas al ni fa
vora.

—Jen la nomoj de 1’lernantoj de Gremio 
Escolar kiuj sukcesis en la elezamenoj de Es
peranto : Francisco Silveira, Lauro Dantas 
Hora, Orlando Gomes, Melicio Machado, An
tonio Felizola, Arnaldo Azevedo, José Silveira, 
Lauro de Andrade Mello kaj Alfredo Felizola».

Bahia.—En Alagoinhas funkciadas kurso 
kun 30 gelernantoj, ĉe lernejo Anchieta, sub di
rekto de s-ro Carlos de Souza Cunha.

—«Gazeto Patria el Bahia», malfermis es
perantan fakon en siaj kolonoj.

Espirito, Santo. — Ricevis ateston pri ler
nado s-ro João Teixeira de Siqueira Magalhães, 
el S. José do Calçado, respektinda maljunulo 
74 jara, kiu de longe estas ano de B. L. E.

Rio de Janeiro. — CL la Kristana Asocio 
de Junuloj ekzistas aro da fervoraj esperantis
toj, kiuj estas ĉiam laborantaj por nia afero. Gri 
estas la «Brazila Esperantista Klubo», kiu la 14 
an de Decembro festis la duan jaran datreve
non de sia fondiĝo per bonega koncerto, kun 
literatura parto, en kiu partoprenis s-roj Orlan
do Frederico, Aleixo de Souza, F-ino Ma
rietta Amorim Bezerra, sroj Giovanni Cestini,
C. Weshrs kaj Querino de Oliveira.

S-ino Gertrudes Silva kaj la ĉarma knabi
neto Avany Couto deklamis poeziojn kaj sro 
Giovanni Leoni faris la oficialan paroladon. 
Poste sro Leoni, prezidanto de l’klubo, dona
cis belan paperujon al sro Motta Mendes, al 
kiu estis la festo dediĉita.

La festo finigis per la kimno Espero, 
kantita de ĉiuj ĉeestantaj gesamideanoj.

Kelkaj tagoj antaŭ la festo, «Grupo de 
Debates (grupo por interdiskutado) efektivi
gis diskutadon pri Esperanto kaj franca lingvo 

Nenecese estas diri ke la rezultato estis
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favora al nia kara lingvo kaj tion ni ŝuldas al 
Sroj G. Leoni kaj Annibal de Souza.

—Tri ĵurnaloj en Rio malfermis en siaj 
kolonoj esperantan kurson : O Cosmopolita, el
donita de lernejo Gerson, en Bom Successo; 
Canaan, oficiala organo de Kristana Asocio de 
Junaj Viroj; A União Social, oficiala organo 
de l’pakaĵistoj de Centra Fervojo.

— Ĉe sidejo de Brazila Ligo, d-ro A. Cou
to Fernandes, ĝia prezidanto, malfermis kur
son, kiu funkciadas ĉiuvendrede.

—«Revista das Revistas», nova revuo, 
malfermis esperantan fakon, sub la direkto de 
nia kompetenta samideano d-ro Antonio Car
los de Arruda Beltrão, kies portreto ĝi aperi
gis en sia unua nu l» ero.

—A Voz do Typographo, oficiala organo 
de 1’tipografiistoj, malfermis esperantan fakon.

—Okaze de l’datreveno de d-ro Zamenhof, 
ĉiuj ĵurnaloj publikigis artikolojn pri li, kun 
portretoj, k. c., sed ni devas fari specialan no
ton pri «Jornal do Commercio», plej grava ĵur
nalo en Brazilio, kiu aperigis longan artikolon 
pri la vivo de nia majstro.

—Nia kara samideano s-ro Germano P. 
Lacerda estas de longe malsana. Ni lin vizitas 
kaj al li ni deziras baldaŭan kompletan resa
niĝon.

—A Lanterna, organo de liberpensuloj, 
aperigas nun esperantan fakon, kiu estas sub 
la direkto de s-ro Osmany Silva.

—A Epocha, kaj O Reformador publikigis 
longan artikolon de s-ro José Tosta pri «Spiri
tismo kaj Esperanto.»

—A Noite, tre ŝitata kaj multlegata nokta 
ĵurnalo publikigis sur la unua paĝo sub la titolo 
«Esperanto jam estas serioza venko» intervuon 
kun S-ro A. Couto Fernandes, prezidanto 
de Brazila Ligo. Tiu ĵurnalo poste publikigis 
aliajn novaĵojn pri nia movado kaj eĉ kliŝon 
pri «Parkurbo-Esperanto.» Gia direktoro es
tas Sro Irineu Marinho, de longe favora al Es
peranto.

S. Paŭlo.—Transloĝ ĝis al Santos, kie li 
direktas la ĵus aperintan ĵurnalon «Jornal de 
Santos», nia samideano S-ro Luiz Paes.

Ricevis la diplomon de profesorino aprobi
ta la talenta kaj fervora esperantistino F-ino 
Julieta Mello e Souza.

Minas Geraes.—«Diario de Minas», el 
IBello Horizonte, publikigis la portreton de nia 
bona samideano S-ro José Soares de Carvalho, 
kiu ĵus ricevis la diplomon de leĝoscienco.

—En Juiz de Fora funkcias la kursoj di
rektitaj de F-ino Clotilde Jaguaribe, Dro Ben- 

Ijamin Colucci kaj S-ro João Lustosa.

«Diario de Minas», el

S. Catharina .—La profesoraro de «Ly- 
ceu de Artes e Officios» en Florianopolis ak
ceptis la proponon faritan de ĝia direktoro 
S-ro Manoel dos Santos Lostada por ke oni 
malfermu tie kurson de Esperanto. La kurson 
direktos S-ro Carlos Vanneck. Pasigis kel
kajn tagojn en Florianopolis nia bona sami
deano D-ro José Boiteux, kiu ne forgesis tie pro
pagandi nian lingvon.

Rio Grande do Sui.—Kiu vivas, ĉiam 
aperas... Ni ricevis la unuan numeron de en 
Cachoeira reaperanta revuo «O Brasil philate- 
lico», kiu akceptas korespondadon en Esperan
to kaj propagandos ankaŭ tiun lingvon. La di
rektoro de tiu filatelia revuo estas la malnova 
esperantisto, kaj profesoro aprobita D-ro Ben
jamin Camozato, fondinto de 1’grupo de Lages, 
ŝtato S. Catharina.

Matto Grosso.—Okaze de 1’Novjaro ni 
ricevis de nia rusa samideano s-ro Arno Ho- 
ward, el S. Loutenço, salutan telegramon, 
kiun ni tre dankas.

M. M.

Portugalujo
Post trijara dormado la«Portugala Revuo» 

rev.ek-ĝis kaj reaperas nun sub nova formado 
pli maigranda, sed kun pli multe da paĝ >j. Ĝi 
nun tute bonaspektas.

Ĉar nun la nombro de la portugalaj Es
perantistoj estas multe pli granda, dank’ al la 
propagando farita dum la lastaj jaroj de niaj 
fervoraj samideanoj Bemaldo, Acacio Lobo, 
Moreira da Silva kaj multe da aliaj, ni ne du
bas, ke nun ĝi havos vivrimedojn. C uj niaj 
portugalaj samideanoj ĝin subtenu, abonante 
ĝin (sm 1,60 ciujare). Adminstrejo estas en 
Porto, 215, rua do Rosario.

En Braga okazas kurso ĉi la Komerca 
Asocio, kaj helpas la propagandon la «Portu
gal Filatélico» per artikoloj pri Esperanto.

En Evoia fandiĝis la «Evora Esperantista 
Grupo». Prezidas ĝin S° Luiz Antonio Galvão 
de Morais Sarmento, profesoro de la Normala 
Lernejo.

En Lisboa funkcias du kursoj.
En Porto, de du jaroj, multe progresis la 

movado. Nun kursoj okazas ĉe la Vegetarana 
Asocio, Kristana Unuiĝo de Portugala Juneco 
kaj en la sidejo de 1’ grupo.

(El «La Revuo»)
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O Esperanto no estrangeiro'4

Inglaterra.—Fundou-se um grupo esperantista a 
bordo do navio de guerra «Orion».—As casas commerciaes 
de Holden Bros. (Fabricantes de calçado) e A. Fallek (ti- 
pographia) e o Milton Temperance Hotel, de Londres, 
adheriram á Universala Esperanto-Asocio.

Sureta.—Realizou-se em Stockliolm uma reunião de 
todos os esperantistas suecos com o fim de activarem a 
propaganda nesse paiz. Ficou resolvido que a primeira 
reunião terá lugar em Gefle no corrente anno.

Russia.— Desde 16 de setembro ultimo funccionam 
nas classas commerciaes de «Astrahan*  cursos officiaes de 
Esperanto.—O director da escola commercial de «Vilna» 
autorizou a abertura de um curso da lingua auxiliar.

França.—No dia 5 de Novembro ultimo o senador 
M. Lucien Cornet, entregou ao presidente do Senado uma 
petição, assignada por um grande numero de habitantes 
do «Pas-de Calais-, em favor do Esperanto. Idêntica pe
tição foi entregue ao presidente da Camara dos Deputa 
dos. Essas petições foram distribuídas ás respectivas com. 
missões para darem o seu parecer. —Funccionam actual. 
mente ein Paris 76 cursos publicos e gratuitos de Espe
ranto.

Bélgica.— A administração dos correios de «Cliar- 
leroi» permittio que o grupo Karloreĝa collocasse no local 
reservado ao publico uma placa esmaltada com a estrella 
verde e as palavras «Esperanto parolata». Inscreve- 
ram-se 138 pessoas no curso aberto no Atheneo Real dessa 
cidade.

Hollanda.—Fundou-se em Anis ter dam um novo club 
denominado “La Esperantista Klubo de Oriento” e em 
Haya um grupo do meninas, cujo nome é «Ni restu fidelaj». 
Em Ilotterdàm funccioua com regularidade a sociedade 
recentemente fundada por empregados de estradas do 
ferro.

Ailemanha.— Foi eleito presidente da Internada 
Scienca Asocio o Sr. W.Foerster, professor da Universidade 
e director do Observatorio de Berlim.—Fai Ieee u o distin
cte esperantista Leopold Elb. membro da Lingva Ko
mitato e apreciado poeta. —O governo da Saxonia presta 
apoio official ao Esperanto. Além de auxilio monetario 
elle acaba de mandar imprimir uma esplendida brochura 
illustrada sobre a real manufactura de porcelana, a qual 
será remettida gratuitamente a quem enviar um respond
kupono á: Saksa Esperanta Instituto. Standehaus, cam
bro 83. Dresden.

Austria.— O mais importante jornal austriaco «Neue 
Freie Presse» publicou, por occasião do Congresso de Cra- 
covia, um extenso artigo favoravel ao Esperanto.

troaria.-Realizou-se em fins de Agosto, na cidade 
de Zagreb, uma importante reunião dos esperantistas da 
Croacia afim de ouvirem o relatorio do seu delegado ao 
Congresso de Çracovia. Um dos resultados dessa reunião 
foi a adhesão do mais importante jornal de Croacia Hrva
tski Pokret, que abrio uma secção especial dedicada a pra- 
paganda do Esperanto.

Suissa. — Falleceo o Dr. Dor, professor da Faculdade • < • ■ • r . . *
de Berno e presidente da Associação Internacional dos 
médicos esperantistas (T. E. K. A ).

Italia.— O 4’ Congresso Esperanto Catholico terá lo
gar em Roma depois do 9’Congresso Universal de Espe
ranto. Fundou-se nesta cidade a “ítala Esperanto-Koo- 
perativo”, cujo fim é fazer propaganda da lingua auxiliar

por meio de livros baratíssimos. Essa sociedade já editou 
100.000 exemplares da “Verda Broŝuro”, contendo a gra
matica completa e o vocabulario a qual é vendida á 6 réis.

Batadon Unidos.— Fundou-se em Washington um 
novo grupo denominado “Ingramb-Memoriga Esperanto- 
Klubo”, o qual já conta 4o socios. O novo club abrio qua
tro cursos gratuitos.—As gazetas de Cincinnati e Ohio 
recomeçaram a fallar sobre o Esperanço—Installou-se em 
Washington uma filial da Universala Esperanto-Asocio.

Ilha de Cuba.— Entre os novos partidários do Es
peranto citaremos o Dr. Ricardo Dolz, professor de direito 
na Universidade e ex-presidente do Senado.— O Sr. Ra
fael Crespo fez uma conferencia sobre a origem, historia 
e progresso do Esperanto deante de 93 professores. Em 
seguida a conferencia muitas pessoas inscreveram-se no 
grupo local.

Venezuela.— Funccionam actualmente na capital 
dessa Republica quatro cursos de Esperanto dingidos 
pelo Sr. Rosario Campo— A gazeta “El Sol” publica regu
larmente artigos sobre e em Esperanto.

Chile.— Uniram-se as duas revistas “La dn Steloj” 
e “Esperanta Penso” afim de melhor servirem á propa
ganda.- Os jornaes “La Manana”, “El Diario lilu strado” 
e “La Union” continuam simpáticos ao Esperanto, tendo 
este ultimo iniciado em suas columnas um curso dirigido 
pelo Sr. Nogel.

A. C F.

NOVAJ GAZETOJ RICEVITAJ

—i

esperantista Leopold Elb.

Kuracisto. Internacia medicina monata 
revuo. Redakcio kaj administracio : Dro. Lu
dovik Chybczynsky. Str. Szopena n. 1. Varso
vio. Rusujo. Jarabono: 3 sm.

Kovno=Esperanto. Presorgano de Rno
va Esperantista Societo. Redakcio: G. Sado- 
vaja, d. de Rae. Kovno. Rusujo. Jarabono : 
1 sm.

La langue internationale Esperanto. 
Monata revuo. Administracio kaj redakcio: 39 
Grande-Rue. Louhans (S.-et-L.). Francujo 
Jarabono: 1,400 fr.I

Le Petit Esperantiste. Monata revuo 
Redakcio: 39, Grande-Rue. Louhans (S.-et-L) 
Franculo. Jarabono: 1,500 fr.

Portugala Revuo. Ĉiumonata organi 
de la Esperantistoj Portugalaj. 2a serio. Re 
daktejo: Rua do Rosario, 215. Porto. Portu 
galujo. Jarabono: 1,600 sm.

KORESPONDADO
Fernand Lepercq, 2, rue Louis-Blanc 

Levallois-Perret (Seine) Francujo. Deziras ko 
respondadi per P. I. kun sud-amerikanoj. Ne 
pre kaj tuj respondos.

Alvaro Carvalho. 1, Avenida Rio Bri 
eo — Nictheroy—Estado do Rio. Brazilio. De
ziras korespondadi per P. I.
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BIBLIOGRAFIO “LA ONDO DE ESPERANTO”A

Ni ricevis kaj tre dankas :
Tri Angloj, Alilande. Romano originale 

verkita en Esperanto de John Merchant, F. B. 
E. A. Prezo, afrankite, unu ŝilingo, ĉe «La 
Espero», Lynette Avenue, Clapham, London, 
S. W. Anglujo.

Primo manuale della Lingua ausilia
ria Esperanto. Publicate per iniziativa della 
Itala Esperanto Asocio. Cooperativa esperan
tista italiana. Salita Pollainole 13-4. Genova. 
Italujo.

Katalogo de Moskva Librejo «Espe
ranto». 5a eldono. Tverskaja, 26, Moskvo, 
Ruslando.

Lernolibro de Esperanta Stenografio. 
(Unuiga Sistemo Stolze-Schrey) Eldonita de 
Emil Stark. Kaiser Friedrich-str. 1. Magde- 
burg. Germanujo. Prezo: 0,400 Sm.

Katalogo de esperantaj kantoj de la 
Muzikeldonisto A. Besnard, 26, rua Antoi
nette, Paris. Petu katologon.

La Litadmonoj de Sinjorino Kodel. 
(Mrs Caudle’s curtain lectures) de Douglas 
Jerrold. Tradukis James Robbie. Unua serio. 
Prezo 4 sd. Aĉetebla ĉe Esperanta Presejo de 
Leith, 23 Laurie Street, Leith, Skotland.

Karlo. Rakonto en 20 ĉapitroj verkita 
de Edmond Privat. Kvara eldono, entute re
presita laŭ la originala manuskripto kun ĝis 
nun nepresitaj partoj. Dekdua milo. Tiu ĉi 
bonega legolibro estas jam uzata en multaj 
kursoj en Brazilio. Prezo: sm 0.200.

Historio de la Lingvo Esperanto.Unua 
parto: 1887-1900. Verkita de Edmond Privat. 
Ĝi estas rekomendita speciale por kandidatoj 
al superaj ekzamenoj. Prezo: bindita, sm 0,50. 
Aĉetebla ĉe Universala Esperantia Librejo. 
Rue de la Bourse, 10. Genève. Suisse.

Ekonomio Socia. Kio ĝi estas kaj kion ĝi 
instruas. Verkita de Dro. J. B. Marchlewski 
kaj esperantigita laŭ la pola eldono de Emilio 
Pfeffer. Nro. 1 el la Esperanta scienca kaj 
literatura libraro. Strato Retoryka 10. Kra
kovo. Aŭstrio. Galicio. Prezo: 10 sd.

Los Angeles. Kalifornio. La urbo kaj 
la graflando. Unua esperanta eldono. 1912. 
Eldonita de Komerca Cambro.

OLOTA EKSPOZICIO
Okaze de la TV? Kongreso de “Kataluna Esperan

tista Federacio”, kiu havos lokon en Olot, la grupo “Olo- 
ta Stelo” organizos gravan ekspozicion esperantistan de 
revuoj, broŝuroj, verkoj, fotografaĵoj de membroj de gru
poj, k, t, p., kaj ĝi petas ĉiujn grupojn kaj sam idevojojn, 
ili volti kontribui al la sukceso sendante esperantaojn al 
la Prezidanto de la Organiza Komitato de la Stampa kon
kurso Sro. ere Roque—Pardal, 13, O lot—Katalunigo--His
panujo.

monata ilustrata revuo
Y *

(fondita en la jaro 1909)
La abonantoj de la ĵ. 1912 jam ricevis senpage roma

non de A. Tolstoj «Princo Serebrjanij», kies prezo por ne- 
abonintoj estas sni. 1,60 afe. Nun ĉiu abonanto de la ĵ. 
1913—krom 12 n-roj de 1’gazeto,—senpage ricevos donace 
belan Esper. libron.

“ORIENTA ALMANAKO”
el lingvoj japana, araba, hinda, sanskrita,

persa, armena, kartvela k. t. p. k. t. p.
“La Ondo” aperas akurate la l-an daton, novstile, 

ĉiu n-ro havas 16—24 pag. Formato 17X26. Bela kovrilo.
La abonpagon (2 rubi.—2, 120 sm). oni sendu al li

brejo “Esperanto” (Moskvo, Tverskaja, 26, Ruslando) 
aŭ al aliaj Esper. librejoj—poŝtmaudate, respondkupono, 
papermone, per bank ĉekoj aŭ per transpag. de Esp. ('ek
banko.

Oni abonas ĝin pere de ‘-Brazila Esperantisto”.

lnternacia Pedagogia Revuo (I. P. R.) f ■
oficiala organo de

• ’ ** * *
Internacia Asocio de Instruistoj (I. A. Z.) 

Membra kotizaĵo pori unii jaro kun la mo,- 
nata revuo : 1 Sm. (2,50 fr.)

Administracio: Boomsche Steenweg, 444, 
Antwerpen—Belgujo.

'Scienca Gazeto
f \ ► • e

Internacia monata revuo pri Scienco kaj 
Industrio. Oficiala organo de la Internacia Sci
enca Asocio Esperantista.

Redakcio : Ch. Verax. 55, boulevard Ara- 
go, Paris (XIII) Administracio : Hachette & 
Comp. 79 boulevard Saint—Germain, Paris. 
Jarabono 7,50 fr.—3 sm.

Curso Elementar de Esperanto
em 28 lições por

' - V'1 -J ’ d ■ - • r •

M. Mendes e C. Fernandes
PREÇO 1$500

A’ venda nas principaes livrarias e na 
sede do Brazila Klubo «Esperanto», á Avenida 
Rio Branco n. 153, 2o andar, Rio de Janeiro.
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OFICIALA GAZETO ESPERANTISTA

Organo de la Lingva Komitato kaj de la 

Konstanta Komitato de la Krongresoj 

Jara abono.......................... 5 fr.

Aperas ĉiumonate, krom en Septembro. 

Ciuj esperantistoj devas ĝin aboni.

Redakcio kaj'administracio:

51, rue de Clichy,—Paris.

II

Assignem O BRASIL PHILATÉLICO
Peçam informações ao

Dr. Benjamin Camozato, 
Cachoeira, Rio Grande do Sul

Ciu monata internacia gazeto tt

Orienta Azio
estas la sola, bela gazeto kun kolorigitaj ilus
traĵoj, en Japanujo,Ĥinujo kaj Koreujo,kaj ĉiu 
monate aldonas unu de «mem lernantojn de 
Japana aŭ Ĥina lingvoj, aŭ diversaj katalogoj, 
jarabono: 1.20 s 
mero 0.10 si

-kro
kaigo-ŝoin» Oŭsakimaĉi, Ebaragun, Tokio.

Japanujo

f f

II

Vortaro Esperanta Portugala
KOMPILITA DE TOBIAS R. LEITE

Um volume in 16, 176 paga................
Aĉetebla ĉe / 

Francisco Alves & C.
166, rua do Ouvidor.—Rio de Janeiro.

— Kaj ĉe ĉiuj eldonistoj de «La Revuo».

l$500

LINGVO INTERNACIA
. Monata Centro Organo de la Esperantistoj 

nur en Esperanto (48 p. 13 X 20)
Jara abono 5 fr. (2 Sm)
Administracio: Presa Esperantista Societo. 

33, rue Lacépède, Paris.

L

•*«  • * -4

»

LA REVUO
Internacia literatura Gazeto. Kun la kon

stanta kunlaborado de Dro. Zamenhof.
Jara abono 7 fr.
Redakcio kaj Admistracio ĉe Librejo Ha
chette & C., Boulevard S. Germain. Paris,

LIVROS
Na séde do Brazila Klubo, á Avenida Rio 

Branco n. 153, 2o andar, encontram-se á venda 
os seguintes livros :

Brazilio. Parolado de Sro. E. Back
heuser............................................................

Methodo theorico e pratico do esperanto 
por Honorio Rivereto ................. ............

Lina, comedia, por Pedro A. Cou- 
tinho........................................ .....................

Esperanto. Conferencia do Dr. An
tonio C. de Arruda Beltrão.....................

Karlo, facila legolibro, de Privat..
Parizina, poema de Byron, esperan

tigita de Dr. Venancio da Silva ......
Curso Elementar de Esperanto, por 

M. Mendes e C. Fernandes....................
Ha também cartões postaes de propaganda, pelo preço 

de 50 rs. cada um, ou 600 rs. e 800 a duzia.

li

1$000

i$eoo

i$ooo

$500
$500

1$OOO

l$500

; provnu-; duonjare 0.60 s
. (Ni ne ricevas poŝtmarkojn, 

Japana) Sin turni al la REDAKCIO «Se-

II II

II II
Livros em Esperanto<

Acham-se á venda na Livraria Jacintho Silva, á rua 
Rodrigo Silva n. 7, na Papelaria Ideal,. á rua Sete de Se
tembro, 163 e na Livraria Gomes Pereira, r. Ouvidor, 91. 
diversos livros em esperanto.
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